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 چکیده
منظور آزمایشی باشد، به همین آرایش کاشت، یک عامل بسیار مهم در میزان عملکرد دانه و سایر خصوصیات کیفی کلزا می

فاکتور اول شامل در استان اردبیل انجام شد.  1333کامل تصادفی با سه تکرار در سال  هایبلوکبه صورت فاکتوریل در قالب طرح 

 10و  30، 20ها در سه سطح )(، فاکتور دوم فاصله ردیف003و آر.جی.اس.  101، هایوال 303ارقام کلزا در سه سطح )هایوال 

رقم در فاصله بین ردیف در  گانهسهاثر ( بودند. متریسانت 10و   5ها روی ردیف در دو سطح )کتور سوم فاصله بوتهمتر( و فاسانتی

عملکرد دانه بیشترین دار بود. ، عملکرد دانه، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین معنیدر بوته فاصله بین بوته بر صفات تعداد غالف

عملکرد روغن در . بود متریسانت 20فاصله ردیف  × 303رقم هایوال  ×متر سانتی 5بوته صله بین برای فاکیلوگرم در هکتار(  3385)

 × 30با فاصله ردیف 303رقم هایوال  دربیشترین درصد پروتئین متری باالترین مقدار بود و سانتی 30و  20های فاصله بین ردیف

(، درصد پروتئین r=31/0**(، عملکرد روغن )r=33/0*درصد روغن ) اتمتر به دست آمد. عملکرد دانه با صفسانتی 5فاصله بوته 

(**14/0=r( عملکرد پروتئین ،)**33/0=rهمبستگی مثبت و معنی )عملکرد دانه به  ،دار داشت. در تجزیه رگرسیون گام به گام

مدل رگرسیونی قرار گرفت که در ، درصد پروتئین و عملکرد روغن در پروتئینعملکرد  ،سه متغیر تأثیرعنوان صفت وابسته تحت 

 درصد از تغییرات عملکرد دانه مربوط به این سه صفت بود. 35مجموع 

 

 ، عملکرد دانهغالف ، روغن،پروتئین، پیرسون :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه .1

 

یاه روغنی در بین گ ترینمهم وسومین گیاه روغنی عمده جهان پس از سویا و نخل روغنی بوده ( .Brassica napus L)کلزا          

درصد  10کلزا با بیش از . گویندمی Colzaو در فرانسه  Rapseedهای متعلق به جنس براسیکا است که در انگلیس به آن گونه

 .[3]قابلیت کشت در شرایط اقلیمی گوناگون را داراست  که درصد پروتئین کنجاله از معدود گیاهان روغنی است 34-11روغن و 
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 تأثیرنژادگران کلزا افزایش عملکرد دانه و روغن در واحد سطح است. این صفت به شدت تحت لیدکنندگان و بههدف تو ترینمهم

گیرند. از طرف دیگر، در آینده افزایش سطح کشت به سختی میسر خواهد بود و شرایط محیطی و اثر متقابل محیط و رقم قرار می

عملکرد گیاه کلزا تابع تراکم، تعداد غالف در بوته، تعداد .[20]شود وجه بیشتری های فشرده و ارقام پرمحصول تالزم است به زراعت

 بستگی هم بررسی با [13] .[12]عامل مؤثر در عملکرد است  نیترمهمباشد که تعداد غالف در بوته ها میدانه در غالف و وزن دانه

 غالف تعداد ،بوته در دانه عملکرد بین داری معنی و ثبتم بستگی هم که نمودند گزارش کلزا ارقام در صفات بین علیت تجزیه و

 در تعداد غالف با را همبستگی بیشترین دانه عملکرد نمودند، گزارش بهاره کلزای در [18] .دارد وجود دانه روغن درصد بوته، در

باشد اهمیت می حائزرای افزایش تولید اند، بنابراین انتخاب رقم بارقام مختلف کلزا به شرایط اقلیمی معین سازگار شده دارد. بوته،

های خاک، شرایط آب و هوایی، عملکرد دانه، زودرسی، در انتخاب رقم باید به گونه، سازگاری رقم، کیفیت بذر، ویژگی .[21]

-لهای زراعی و محصودر بررسی ویژگی [1]ها و سایر خصوصیات زراعی توجه کرد. مقاومت به ریزش، ورس )خوابیدگی(، بیماری

دهی ارقام پیشرفته کلزا در مناطق سرد و معتدل استان آذربایجان غربی همبستگی صفات تعداد غالف در بوته را با عملکرد دانه 

 دار گزارش کردند. مثبت و معنی

 ردیف روی در هابوته فاصله بین و هاردیف بین فاصله تغییر طریق از که بوته است تراکم کلزا، گیاه رشد در مؤثر عوامل از

-های عریضتر نسبت به ردیفگزارش کردند که عملکرد بیشتر در فاصله کشت باریک [13] .[11]گردد می تنظیم سطح واحد در

ها است که باعث توزیع مناسب تابش خورشیدی در پوشش گیاهی شده و در نتیجه باعث افزایش تر، به دلیل توزیع یکنواخت بوته

 101هایوال  ،303های رشد ارقام مورد مطالعه )هایوالمقایسه تأثیر فواصل ردیف کاشت بر شاخص شود.در هر بوته می غالفتعداد 

متر نسبت به سایر فواصل کاشت دارای بیشترین عملکرد دانه و درصد سانتی 20( نشان داد که فاصله ردیف  003و آر.جی اس.

دار تعداد غالف در بوته معنی تبر روی صف 101رقم هایوال گزارش کردند که الگوی کاشت مختلف در کلزا [ 22] .[3]روغن بود 

، زرفام و ساری گول( با 301، هایوال 101روی چهار رقم کلزای بهاره ) هایوال  بر [21]بر اساس بررسی انجام شده توسط بوده است.

ن و پروتئین، عملکرد روغن و بوته در متر مربع در منطقه مهران مشخص شد عملکرد دانه، درصد روغ 30و  40، 10تراکم کاشت 

های روغنی در کشور )بیش از با توجه به تولید خیلی پایین دانه .پروتئین تحت تاثیر اثر متقابل رقم در الگوی کاشت قرار گرفت

 درصد( 10های روغنی دیگر )بیشتر از عملکرد باالی روغن گیاه کلزا نسبت به بیشتر دانه به خاطرو [ 8]وارداتی است(   روغن 30%

های بهاره یا پائیزه به ویژه برای مناطق سردسیر مثل های مختلف بر اساس تیپو همچنین با توجه به سازگاری کلزا به اقلیم [5]

بنابراین هدف از این پژوهش بررسی اردبیل که عملکرد کمی و کیفی مناسبی را تولید بکند، انجام چنین آزمایشی ضروری است. 

 باشد.های مختلف کاشت در منطقه اردبیل میسیون صفات کمی و کیفی در ارقام مختلف کلزا تحت آرایشهمبستگی و تجزیه رگر
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و  کشاورزی در ایستگاه تحقیقات یآزمایشه همبستگی بین صفات کمی و کیفی در ارقام مختلف کلزا بهاره عبه منظور مطال

از  پس شد. انجام 1333در سال تکرار  3های کامل تصادفی با وریل در قالب طرح بلوکبه صورت فاکت اردبیل منابع طبیعی سامیان

 )به خاکتجزیه  جهت بردارینمونه تصادفی طور به نقطه مزرعه چندین از ،یسازآماده عملیات از قبل و طرح اجرای محل انتخاب

     .رفتو کوددهی براساس آزمون خاک صورت گ شد انجام (برآورد نیاز کودیمنظور 

در  فیو عامل دوم فاصله رد 303 والیو ها 101 والی، ها 003آر.جی.اس یهاسه رقم کلزا به نام ،تیمارهای آزمایش شامل 

 بود. مترییسانت 10و  5با دو سطح  فیرد یو عامل سوم فاصله بوته بر رو متریسانت 10و  30، 20سه سطح 
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ها پس از عملکرد کل دانه کرتظور ارزیابی صفات اجزای عملکرد انتخاب شد. بوته به طور تصادفی به من 8از هر کرت تعداد 

با دقت توزین ها ای پس از جدا کردن و تمیز کردن دانهحذف اثر حاشیه برایمتر از ابتدا و انتهای دو خط کاشت میانی  5/0 حذف

ها به آزمایشگاه، با ی درصد روغن، بعد از انتقال دانهگیربرای اندازه .[4]تعمیم داده شد برحسب کیلوگرم در هکتارعملکرد دانه و 

 پس از به دست آوردن .[11]درصد روغن محاسبه گردید ( Tekaterهگزان( و دستگاه سوکسله )-استفاده از ماده حالل روغن )ان 

                       محاسبه گردید. 3درصد روغن دانه، عملکرد روغن از طریق رابطه 

 درصد روغن = عملکرد روغن× عملکرد خشک دانه           (     3رابطه )                                                                  

، با در دست داشتن درصد پروتئین، عملکرد پروتئین [15]تعیین میزان پروتئین دانه از روش برادفورد استفاده گردید  برای         

     ت آمد.به دس 1از رابطه 

        درصد پروتئین دانه = عملکرد پروتئین دانه ×عملکرد خشک دانه                ( 4)رابطه                                                     

ها نیز به وسیله ه میانگیناستفاده شد. مقایس Excel افزارنرمو برای رسم نمودارها از  SASی افزارهانرمها از برای تجزیه داده        

برای درک بهتر روابط بین صفات و شناخت صفاتی که و در سطح احتمال پنج درصد انجام گردید.  دانکنای آزمون چند دامنه

کنند، از ضرایب همبستگی و تجزیه رگرسیون گام به گام با در نظر بیشترین نقش را در کمیت و کیفیت دانه تولیدی ایفا می

در صفت دیگر( به عنوان متغیر علت، متغیرهایی که بیشترین اثرات را  5رد دانه به عنوان متغیر تابع و صفات دیگر )گرفتن عملک

 استفاده شد. SPSS. 19آماری  افزارنرممشخص گردید، برای این منظور از  هاآنتابع داشتند شناسایی و روابط 
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رقم در فاصله بین ردیف در فاصله بین بوته بر صفات تعداد غالف، عملکرد  گانهسهاثر  ،سبراساس نتایج جدول تجزیه واریان

داری عالوه بر دار بود. ارقام مختلف مورد استفاده در این پژوهش نیز تفاوت معنیدانه، درصد پروتئین، عملکرد پروتئین معنی

در بررسی اثر متقابل سه جانبه مشخص شد، (. 1د )جدول ندنشان دا رادر صفات درصد روغن و عملکرد روغن  الذکرفوقصفات 

-سانتی 10فاصله بوته  × 20و  10بوده که از ترکیب تیماری فاصله ردیف  303بیشترین تعداد غالف در بوته مربوط به رقم هایوال 

تحت  101متر و رقم هایوال سانتی 10فاصله بوته  × 30فاصله ردیف  تأثیرتحت  303. رقم هایوال (2 جدول) متر بدست آمده است

مشترک در باالترین گروه آماری  به طوردر غالف را داشته و متر بیشترین تعداد دانه سانتی 10فاصله بوته  × 10فاصله ردیف  تأثیر

 بودر متسانتی 5فاصله بوته  × 30از فاصله ردیف  003تعداد دانه در غالف متعلق به رقم آر. جی. اس  نیترکم. اندگرفتهقرار 

کیلوگرم در هکتار( را  3385عملکرد دانه )فاصله بوته( بیشترین  ×فاصله ردیف  ×مقایسه میانگین اثرات متقابل )رقم . (2 جدول)

نشان داد. ضمن اینکه این گروه تیماری در فاصله  متریسانت 20فاصله ردیف  × 303رقم هایوال  مترسانتی 5برای فاصله بین بوته 

های کاشت فاصله ردیف ×متر سانتی 5است. برای فاصله  متر با تعدادی از تیمارها در گروه مشترک قرار گرفتهیسانت 5بین ردیف 

 جدول)، روند مشابهی را نشان داده است 303نیز ضمن پایین بودن عملکرد آن نسبت به رقم هایوال  003مختلف، رقم آر.جی.اس.

به دست آمده است. رقم هایوال  003آر. جی. اس رقم  ×متر سانتی 30له ردیف بیشترین درصد روغن از ترکیب تیماری فاص .(2

 101کیلوگرم در هکتار بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده و با رقم هایوال  05/333با میانگین عملکرد روغن  303

 83/431مقدار عملکرد روغن ) نیترکمتن با داش 003آر. جی. اس  رقم قرار دارند. صورت مشترک در گروه برتر از نظر آماریبه

مشخص کرد که  جانبهسه(. بررسی اثرات متقابل 2 جدولتر قرار داشتند )در گروه پایین 101کیلوگرم در هکتار( با رقم هایوال 

مقدار نیز  نیترکممتر به دست آمده است. سانتی 5فاصله بوته  × 30با فاصله ردیف 303بیشترین درصد پروتئین از رقم هایوال 
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باالترین (. 2 جدول) باشدیمی مختلف هافیردفاصله  ×متریسانت 10با ترکیب تیماری فاصله بوته  101متعلق به رقم هایوال 

 نیترکمبه دست آمده است.  متریسانت 5فاصله بوته  × 20با ترکیب تیماری فاصله ردیف  303عملکرد پروتئین از رقم هایوال 

گزارش کردند که  [22]. (2 جدول) باشدیم متریسانت 10فاصله بوته  × 20از فاصله ردیف 101رقم هایوال مقدار نیز متعلق به 

اثر تراکم گیاه و الگوی [ 23]دار بوده است. تعداد غالف در بوته معنی تبر روی صف 101الگوی کاشت مختلف در کلزا رقم هایوال 

ترین تراکم گیاهی به دست آمد. ده کردند که بیشترین مقدار روغن از پایینکاشت بر خواص کیفی و عملکرد دانه بررسی و مشاه

ردیف کاشت با سطح آماری یک درصد عملکرد روغن را تحت تأثیر قرار داد. این محققین گزارش کردند که  [21]طبق یافته 

در الگوی کاشت و همچنین اثر اصلی  عملکرد دانه، درصد روغن و پروتئین، عملکرد روغن و پروتئین تحت تأثیر اثر متقابل رقم

 ردیف کاشت قرار گرفتند.

 
 

 تجزیه واریانس صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا تحت تأثیر آرایش مختلف کاشت -1جدول 

درجه  منابع تغییرات

 آزادی

 میانگین مربعات

تعداد 

غالف در 

 بوته

عملکرد 

 دانه 

درصد 

روغن 

 دانه

عملکرد 

 روغن

 دانه

درصد 

 تئینپرو

 دانه

عملکرد 

 پروتئین

 دانه

 622/6 33/6 63/6 99/16 63/6 60/6 2 تکرار

 2 **39/6 *14/6 *99/0 *69/6 **29/132 **29/6 (Aارقام )

 2 ns62/6 *26/6 ns93/4 **12/6 **39/46 **26/6 (Bفاصله بین ردیف )

 1 ns63/6  ns60/6 ns04/4 ns62/6 ns660/6 ns63/6 (Cفاصله بین بوته )

 4 *63/6 *64/6 *00/2 ns63/6 ns93/36 *62/6 (A×Bاثر متقابل )

 2 *62/6 *60/6 ns93/4 ns61/6 ns23/29 *60/6 (A×Cاثر متقابل )

 2 ns669/6 *669/6 ns99/6 ns61/6 ns21/34 ns61/6 (B×Cاثر متقابل )

 4 *61/6 *64/6 ns93/1 ns61/6 *30/0 *62/6 (A×B×Cاثر متقابل)

 62/6 14/2 62/6 13/2 63/6 63/6 34 اشتباه آزمایشی

 99/3 09/9 30/3 23/4 19/12 43/0 - ضریب تغییرات)%(

ns ،*  دار در سطح احتمال پنج و یك درصددار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و 
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ین.لکرد روغن و پروتئدرصد روغن و پروتئین، عم عملکرد دانه،تعداد غالف در بوته،  صفاتمقایسه میانگین اثرهای اصلی  -2 لجدو  

 تعداد غالف تیمارها

 در بوته

 عملکرد دانه

t/ha 

 درصد روغن

 دانه

عملکرد روغن 

 در هکتارkgدانه 

ندرصد پروتئی  

 دانه

عملکرد پروتئین 

 در هکتارkg دانه

ارقام 

(A) 

 226/66b 1/99b 34/63 b 001/90 b b32/19 336/22b 663آر.جی.اس.

 193/31b 2/11ab 34/19 ab 999/92 ab b40/19 393/92b 461  هایوال

 330/09a 2/33a 33/10a 099/63a a 19/22 393/090a 360هایوال 

فاصله بین ردیف 

(Bسانتی )متر 

26 230/60a 2/33a 34/00a 092/30a a 63/26 360/09a 

36 249/01a 2/20 ab 34/03a 032/63a a 02/19 406/94a 

46 220/33a 1/03 b 33/09a 033/94 b b33/19 336/22 b 

فاصله بین بوته 

(Cسانتی )متر 

3 230/94a 2/33a 34/90a 019/03a a 63/19 439/66a 

16 229/19a 2/69a 34/10a 903/00a a 69/19 469/30a 

 میانگین هایی با حروف مشترك، اختالف معنی داری ندارند. 
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 ضرایب همبستگی ساده بین صفات

(، r=33/0*درصد روغن ) دهد عملکرد دانه با صفاتنشان می که گردید یرسون محاسبهاین ضرایب براساس ضریب پ  

در سطح دار ( همبستگی مثبت و معنیr=33/0**عملکرد پروتئین ) و (r=14/0**(، درصد پروتئین )r=31/0**عملکرد روغن )

-ان روغنی نیز همبستگی مثبت و معنیعملکرد روغن به عنوان یک صفت بسیار مهم در گیاه (.3درصد داشت )جدول  5احتمال 

( نشان r=35/0**) پروتئینعملکرد  و (r=12/0*(، درصد پروتئین )r=33/0*(، درصد روغن )r=31/0**عملکرد دانه )داری با صفات 

 (.3داد )جدول 

 روغن بیشترین میزان همبستگی بین عملکرد دانه و عملکرد[ 2]در آزمایش  ،نتایج همبستگی بین صفات مورد بررسی

-. در همین آزمایش درصد روغن دانه در گیاه کلزا دارای همبستگی مثبت و معنیآزمایش مطابقت داشتاین که با نتایج  نشان داد

در آزمایشی بر روی ارقام مختلف بهاره کلزا  .[2]بود  غالفو تعداد  غالفداری با ارتفاع، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، تعداد دانه در 

ه بیشترین همبستگی مثبت بین طول غالف با تعداد غالف در ساقه فرعی درجه دوم و بعد از آن تعداد دانه در غالف گزارش شد ک

را در ته دار بین عملکرد دانه با تعداد غالف در بوهمبستگی مثبت و معنی [14]و  [13] .[1]با تعداد ساقه فرعی درجه اول بود 

 داشت. مطابقتست آمده در این آزمایش گیاه کلزا بیان داشتند که با نتایج بد

 رگرسیون گام به گام

به منظور دستیابی به عملکرد بیشتر باید به صفاتی که همبستگی بیشتری با عملکرد دانه دارند و کیفیت محصول تولیدی 

ن گام به گام که در آن کند. در تجزیه رگرسیودهند، توجه شود که این امر، در رگرسیون گام به گام نمود پیدا میرا افزایش می

عملکرد دانه به عنوان متغیر وابسته )معلول( در برابر صفات دیگر به عنوان متغیر مستقل )علت( در نظر گرفته شد، در نهایت از 

متغیر مستقل سه متغیر عملکرد پروتئین، درصد پروتئین و عملکرد روغن در مدل رگرسیونی باقی ماند و بقیه متغیرها حذف  شش

درصد از تغییرات مربوط به صفت عملکرد دانه کلزا را توجیه نموده و صفت عملکرد  35. این مدل رگرسیونی در نهایت گردید

داری بر مدل نداشته و به (. سایر صفات مورد مطالعه تأثیر معنی1گیرد )جدول درصد از تغییرات را در بر می 83پروتئین به تنهایی 

   .[3]توان به تفاوت در صفات فوق نسبت داد صفت عملکرد دانه گیاه را میهمین دلیل اختالف ارقام از نظر 

دهی تا رسیدگی، طول غالف و تعداد غالف نشان داد که صفات طول دوره گل[ 1]نتایج رگرسیون گام به گام در آزمایش 

 [10]عملکرد دانه را توجیه نمودند.  درصد از تغییرات 35ترین اثر روی عملکرد دانه بوده و در ساقه اصلی به ترتیب دارای بیش

 عملکرد دانه مؤثر گزارش نمودند. صفات عملکرد روغن، تعداد غالف در بوته در

 

 همبستگی ساده )پیرسون( بین صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا  -3جدول 

 4 5 1 3 2 1 صفات مورد مطالعه

تعداد غالف در بوته -1  1 
 

    

عملکرد دانه -2  0/21 ns 1     

درصد روغن -3  0/34* 0/33* 1    

عملکرد روغن -1  0/20 ns 0/31** 0/33* 1   

درصد پروتئین -5  0/34* 0/14** 0/13 ns 0/12* 1  

عملکرد پروتئین -4  0/34* 0/33** 0/10* 0/35** 0/32** 1 

  ns  ،*  دار هستند.. ضرایب بدون ستاره غیرمعنیددار در سطح احتمال پنج و یک درصدار و معنیبه ترتیب غیر معنی **و 
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 و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل وابستهمراحل رگرسیون گام به گام برای عملکرد دانه به عنوان متغیر  -4جدول 

 اضافه شده به مدل متغیر
 مراحل رگرسیون گام به گام

1 2 3 

 003/2** 240/2 821/0 عدد ثابت

 005/0** 005/0 003/0 عملکرد پروتئین

 -104/0** -113/0  درصد پروتئین

 0001/0*   عملکرد روغن

adjضریب تبیین 
2R 833/0 318/0 353/0 

 

 

 گیری کلینتیجه. 4

 

ی داشت. با داریمعننتایج بدست آمده نشان داد که ارقام مختلف و آرایش کاشت بر صفات کمی و کیفی مورد مطالعه اثر  

ملکرد دانه به عنوان یک صفت مهم با صفات کیفی درصد و عملکرد پروتئین و درصد و عملکرد روغن توجه به ضریب همبستگی، ع

ی نشان داد. تجزیه رگرسیون نشان داد که صفات درصد و عملکرد پروتئین و درصد و عملکرد روغن داریمعنهمبستگی مثبت و 

کلی با توجه به همبستگی بین عملکرد دانه با صفات کیفی به  ربه طوی در مدل ارائه شده داشتند و وارد مدل شدند. داریمعناثر 

نتیجه گرفت بین صفات کمی و کیفی فوق در ارقام مختلف کلزا و  توانیممحصول اصلی گیاه کلزا  به عنوانویژه عملکرد روغن 

 ی وجود دارد.    داریمعنی کاشت تاثیر مثبت و هاشیآرا
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ABSTRACTS 
Planting pattern is a crucial factor in grain yield and other quality characteristics of rapeseed, for this purpose a 

factorial experiment in a randomized complete block design with three replications was conducted in 2014 in 

Ardabil. The first factor was canola cultivars at three levels (Hyola 308, Hyola 401 and R.G.S 003), second factor 

row of three levels (20, 30 and 40 cm) and third factor was plants interval on row at two levels including 5 and 10 

cm. The triple effect of cultivars × distance between rows × between plants on row was significant on number of 

pods per plant, seed yield, protein percentage and protein yield .The highest seed yield (3875 kg/ha) obtained in 
plant spacing of 5 cm × 20 cm row spacing × Hyola308, highest Oil yield was in row spacing 20 and 30 cm and 

highest protein content obtained in Hyola 308 with plants interval of 30 × 5 cm, respectively. Seed yield had 

significant positive correlation with oil percentage (r=0.38*), oil yield (r=0.84**), protein percentage (r=0.46**) and 

protein yield (r=0.89**). Stepwise regression analysis, grain yield as dependent trait is influenced by the three 

variables, protein yield, protein percentage and oil yield in regression model, totally 95% of the variations in grain 

yield was related to these three traits. 
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